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Ngày 09 tháng 3 năm 2016 
 
 

Kính gửi Cộng Đồng các Trường Hoc̣ taị DeKalb, 
 

Trong Thế Kỷ 21, học sinh sử dụng công nghệ nhiều hơn bao giờ hết. Hoc̣ sinh lớn lên 

cùng với các thiết bị di động ngay trong tầm tay của miǹh, và Internet đã trở thành một 

sân chơi xã hội. Vì ngày nay truyền thông xã hội là cách nhanh chóng, dễ dàng và phổ 

biến để chia sẻ thông tin, do đó viêc̣ thực hành lâp̣ maṇg xã hôị an toàn trở nên cấp 

bách. 

DeKalb County School District (DCSD) sẽ cung cấp các hướng dẫn dành cho hoc̣ sinh 

và nhân viên về việc sử dụng truyền thông xã hội trong và ngoài lớp học. 

Đồng thời DeKalb County Board of Education cũng đưa ra Chińh Sách Sử Dụng 

Internet chińh thức Được Chấp Nhâṇ, có thể tìm thấy tại trang web eBoard taị điạ chi ̉

Dekalb.k12.ga.us, các hướng dẫn của chúng tôi đưa ra môṭ tham khảo nhanh về nghi 

thức xã giao trực tuyến, an toàn. Hãy xem các hướng dẫn của chúng tôi trực tuyến tại 

điạ chi ̉http://www.dekalb.k12.ga.us/communications. 
 

Viêc̣ tham gia, hợp tác, học hỏi và chia sẻ trong các môi trường kỹ thuật số đều nằm 

trong các hướng dẫn này. Vi ̀công nghê ̣ nhanh chóng thay đổi, nên cộng đồng của 

chúng ta phải cùng nhau làm việc để giáo dục cho các học sinh về cách tham gia vào 

các nền tảng truyền thông xã hội môṭ cách có trách nhiệm.. Ngoài các hướng dẫn 

này, DeKalb County School District sẽ cung cấp các hoạt động và nguồn thông tin hỗ 

trợ truyền thông xã hội, một phương pháp liên lac̣ quan trọng khác để duy tri ̀sự hiểu 

biết cho cộng đồng của chúng ta. 

Hãy Luôn Kết Nối môṭ cách có trách nhiệm. 
 
 

Trân trọng, 
 
 

Tiến Si ̃R. Stephen Green, 
Tổng Giám Đốc 
DeKalb County School District 
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Giới Thiệu 

 The DeKalb County School District làm việc chăm chỉ để cung cấp cho các hoc̣ 

sinh quyền tiếp cận giáo dục nhằm trang bi ̣giúp hoc̣ sinh thành công trong một 

xã hội toàn cầu sử dụng công nghệ của thế kỷ 21. Do đó, điều quan trọng là hãy 

nhớ rằng truyền thông xã hội và liên lac̣ kỹ thuật số là những yếu tố quan trọng 

đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong đó phải được hiểu và sử dụng 

môṭ cách có trách nhiệm.

 Tài liệu Hướng Dẫn Truyền Thông Xã Hội dành cho Hoc̣ Sinh này, bao gồm 

Chińh Sách Truyền Thông Xã Hội của DeKalb County School District, cung 

cấp thông tin về cách sử dụng truyền thông xã hội môṭ cách có trách nhiệm khi 

đi hoc̣ và ở nhà bằng cách:

 Cung cấp các khuyến nghị để liên lac̣ truyền thông 

xã hội thích hợp; 

 Chia sẻ các ý tưởng về cách tạo ra một hình ảnh kỹ thuật số lành 
mạnh; và 

 

 Phác thảo các quy triǹh về cách để tự bảo vệ mình khi sử 

dụng truyền thông xã hội. 

 Tài liệu này phải được đánh giá phù hợp với Chińh Sách Sử Dụng Internet và 

Chính Sách An Toàn Được Chấp Nhận của DCSD. Hãy nhấp vào đây để đánh 

giá: https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/Policy
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Truyền Thông Xã Hội – đã Định Nghiã 
 

 Truyền thông xã hội là tập hợp các kênh liên lac̣ trực tuyến dành 

riêng cho thông tin đầu vào, tương tác, chia sẻ nội dung và hợp tác 

dựa trên cộng đồng. Truyền thông xã hội tại DeKalb County School 

District (DCSD) là rất quan trọng vì các công cụ truyền thông xã hội 

cung cấp tińh minh bac̣h đặc biệt, hỗ trợ liên lac̣ có hiệu quả bằng 

cách giúp mở rộng phaṃ vi tiếp cận, tham gia bồi dưỡng, và tăng 

cường quyền tiếp câṇ các thông tin đáng tin cậy từ bên ngoài và nội 

bộ.

 Một số ví dụ về các trường hợp sử dụng Truyền Thông Xã Hội bao gồm:
 

 Viết blog về âm nhạc, thể thao, hoặc các sự kiện tin tức 
 Đăng các thông tin cập nhật trên trang Facebook hoặc Twitter của baṇ 
 Tham gia vào nhóm Edmodo được thành lập dựa trên giáo viên; hoặc 
 Sử dụng YouTube để làm việc trên dự án lớp học 

 

Xây Dựng Hình Ảnh Kỹ Thuật Số Thể 

Hiêṇ Tốt Nhất về Baṇ 

 Hãy để hình ảnh trực tuyến của baṇ phản ánh chính baṇ.

Dấu ấn hoăc̣ danh tiếng kỹ thuật số của baṇ được thể hiêṇ trực tuyến khi baṇ 

đăng trên các blog, tải video và hình ảnh lên hoặc thậm chí là để laị các bình 

luận trên các trang web. Bất kể baṇ có các hoaṭ động trực tuyến nào, hãy lưu ý 

rằng những gì baṇ chia sẻ có thể để lại môṭ hồ sơ viñh viễn ngay cả khi baṇ 

nhấp vào xóa. Vì vậy, hãy cẩn thận về những gi ̀baṇ chia sẻ trực tuyến và với 

những người nhâṇ được nôị dung mà baṇ chia sẻ. 

Baṇ có biết rằng nhiều chủ sử dụng lao động và các trường đaị hoc̣ cao đẳng 

thực hiêṇ tìm kiếm thông qua truyền thông xã hội khi có quyết định tuyển dụng 

và tuyển sinh không? Trong thế giới kỹ thuật số, những gi ̀baṇ đăng trực tuyến 

có thể phản ánh chińh con người baṇ. Môṭ bài đăng đơn giản có thể giúp baṇ 

đến gần hơn với viêc̣ tốt nghiệp hoặc đưa baṇ vào vị trí tốt trong công ty mà baṇ 

chọn. Dưới đây là một số ví dụ về cách baṇ có thể sử dụng truyền thông xã hội 

để có lợi cho baṇ: 
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 Bắt đầu blog bằng những câu chuyện tin tức tiêu biểu 
 Đưa ra ý kiến đóng góp có hiểu biết về các bài báo 
 Công bố môṭ bản sơ yếu lý lịch và danh mục đầu tư chuyên nghiêp̣ 

trực tuyến 
 

 Hãy Chiụ Trách Nhiệm

Thông qua một điạ chi ̉IP internet, viêc̣ xác định được danh tính của baṇ luôn là 

điều có thể. Đây là lý do tại sao viêc̣ chịu trách nhiệm về nội dung mà baṇ đăng 

là rất quan trọng trong moị môi trường truyền thông xã hội dù là ở nhà hoăc̣ khi 

đi hoc̣. Chi ̉nên đăng những thông tin chińh xác và hãy chịu trách nhiệm về 

những gì baṇ đề câp̣. 

 Gia Đình đóng vai trò như các Đối Tác Truyền Thông Xã Hôị

Phu ̣huynh của baṇ là những người chịu trách nhiệm về những gi ̀baṇ làm trên 

trực tuyến khi baṇ là trẻ em. Hãy tiếp thu những góp ý từ phu ̣huynh về những 

thông tin nào nên giữ bi ́mâṭ và những thông tin nào có thể chia sẻ công khai 

ngay cả khi phu ̣huynh không am hiểu về truyền thông xã hội. Cách tuyệt vời 

để tự bảo vệ mình trên trực tuyến là chia sẻ mật khẩu và tài khoản truyền 

thông xã hội của baṇ với phu ̣huynh và/hoặc với các thành viên gia đình mà 

baṇ tin tưởng. 

Đăng Môṭ Cách Có Trách Nhiệm và 
Xem Xét Người Xem của Baṇ 

 Truyền thông xã hội được sử dụng cho muc̣ đích học tập có thể được coi là 
phần mở rộng trong lớp học của baṇ

 

Đôi khi truyền thông xã hội sẽ được sử dụng để phân lớp và các quy tắc về lớp 

hoc̣ tương tự sẽ được áp dụng trực tuyến khi chúng đươc̣ thực hiêṇ ở trường. Ví 

dụ, nếu baṇ không chế giêũ một người bạn cùng lớp ở trường, baṇ không nên 

chế giêũ trực tuyến. Trừ khi giáo viên của baṇ cho phép, nếu không, không đươc̣ 

tiết lô ̣nội dung cho những người xem nằm ngoài muc̣ đích. 

 Hãy luôn là chính mình
 

Thế giới kỹ thuật số có thể taọ ra dấu ấn khi giấu tên, nhưng đừng để bi ̣lừa gaṭ; 

điều này tương tự như viêc̣ liên lac̣ trực tiếp. Đôi khi moị người tin rằng baṇ 

không phải chịu trách nhiệm về những gì được chia sẻ trực tuyến, nhưng baṇ 

phải luôn có trách nhiệm về những gì baṇ đề câp̣ trên trực tuyến hoặc trực tiếp. 

Hãy luôn là chính mình và giả sử rằng có người nào đó luôn quan sát và theo dõi 

các hoạt động trực tuyến của baṇ. 
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 Hãy suy nghi ̃trước khi đăng
 

Thông thường viêc̣ rút laị những thông tin đã được người khác đoc̣ là đã quá 

muộn. Hãy nhớ rằng viêc̣ đăng theo cảm xúc là điều không nên. Hãy dành chút 

thời gian để bình tĩnh lại, tránh xa thiết bị baṇ đang dùng và suy nghĩ trước khi 

baṇ đăng. Hãy nhớ rằng những bài đăng trực tuyến không bao giờ có thể bị xóa 

hoàn toàn cho dù baṇ có hối hâṇ hay không. Hãy luôn tự hỏi “đây có phải là bài 

đăng mà tôi muốn không.” 

 

Mỗi Hành Động đều có Kết Quả Trực Tuyến 

 Bảo Vệ Trực Tuyến
 

Hãy luôn tự bảo vê ̣miǹh trên trực tuyến. Một trong những cách mà baṇ có thể tự bảo 

vệ mình là giữ bi ́mâṭ mật khẩu của baṇ.  Viêc̣ chia sẻ mật khẩu với những người bạn 

bất kể ho ̣thân thiết với baṇ như thế nào là điều không nên. Ví dụ, nếu baṇ chia sẻ mật 

khẩu của mình cho một người bạn trên mảnh giấy, không có gi ̀để đảm bảo rằng mảnh 

giấy đó sẽ không bị mất hoặc bi ̣người nào đó nhiǹ thấy. Baṇ cũng nên đảm bảo rằng 

các máy tính baṇ đang sử dụng hoặc trang web baṇ đang truy cập không tự động lưu 

mật khẩu.  Ngoài ra, chỉ nên chấp nhận yêu cầu kết bạn từ những người baṇ biết và 

nếu có bài đăng nào mà baṇ không thoải mái, hãy hủy kết baṇ hoặc báo cáo bài đăng 

nếu cần thiết. Baṇ có thể tương tác trực tuyến với những người baṇ chưa bao giờ gặp 

trực tiếp, nhưng baṇ phải luôn thận trọng. Viêc̣ xác điṇh các chi tiết cá nhân như nơi 

baṇ đang sống, số an ninh xã hội, hoặc nơi baṇ đang ở trong kỳ nghỉ, có thể quá lộ liễu 

và gây haị cho viêc̣ nhận dạng baṇ. Đăng những bức ảnh trong kỳ nghỉ, ví dụ, đăng sau 

khi baṇ đã về đến nhà có thể khiến viêc̣ đăng có ý nghĩa hơn. 
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 Truyền Thông Xã Hội Và Sử Dụng Cá Nhân
 

Có các muc̣ đićh sử dụng truyền thông xã hội khác nhau. Đôi khi truyền thông xã hội được sử 

duṇg cho muc̣ đićh cá nhân và đôi khi truyền thông xã hội được sử duṇg cho viêc̣ giảng dạy 

liên quan đến trường hoc̣. Khi truyền thông xã hội trở thành một rào cản, ngay cả khi thông tin 

được đăng trong thời gian riêng, thi ̀nhà trường có thể cần phải tham gia và có thể thực hiêṇ 

hành đôṇg kỷ luật như một buổi họp phụ huynh hoặc đình chỉ hoc̣. Thực tế, không có quyền 

riêng tư khi sử dụng truyền thông xã hội liên quan đến trường hoc̣.  Trường học có thể xem xét 

những gì baṇ đăng bất cứ lúc nào. Để tránh xảy ra những hành vi vi phạm như vâỵ, hãy xem 

Quy Tắc Ứng Xử dành cho Hoc̣ Sinh trong đó nghiêm cấm hành vi xấu và liên lac̣ bằng kỹ 

thuật số không phù hợp. Hãy xem Quy Tắc Ứng Xử dành cho Hoc̣ Sinh taị đây 

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/student- relations/code-of-student-conduct. 
 

 Điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư khi cần thiết
 

Có những mặc định cài đăṭ quyền riêng tư khác nhau tùy thuộc vào nền tảng truyền thông xã 

hội baṇ sử dụng. Một số nền tảng có thể thay đổi các cài đăṭ này theo thời gian mà không nêu 

rõ. Vì vậy, điều quan trọng là luôn theo dõi những thay đổi do các nhà cung cấp dic̣h vu ̣truyền 

thông xã hội thực hiện. Ngoài ra, baṇ có thể giới hạn quyền truy cập đối với những người có 

thể xem được bài đăng của miǹh. Baṇ có thể quyết điṇh có môṭ số bài đăng riêng của miǹh 

như đăng về lớp hoc̣ hoặc các lựa chọn về trường đại học cao đẳng, hoặc đăng công khai như 

các trò chơi bị hủy bỏ do mưa.  Hãy nhớ rằng những cài đăṭ quyền riêng tư được nhà cung cấp 

dic̣h vu ̣truyền thông xã hội cài tự động để quản lý những người có thể xem bài đăng của baṇ. 

 

Hãy Xem Xét Vấn Đề Đe Doạ Trực 
Tuyến Môṭ Cách Nghiêm Túc 

 Vẽ Ra Ranh Giới
 

Vấn đề đe doạ trực tuyến xảy ra khi trẻ bắt nạt nhau thông qua công nghệ điện 

tử. Có thể có một ranh giới mơ hồ khi nói đến vấn đề đe doạ trực tuyến. Những 

viêc̣ baṇ xem là sự trêu chọc vô hại, nhưng có thể gây tổn thương cho những 

người khác. Vấn đề đe doạ trực tuyến bao gồm: 
 

 Hăm dọa hoặc đe dọa những người khác 

 Các mối đe dọa đối với tài sản của trường hoc̣ hoặc của người khác 

 Sử dụng tên đăng nhập hoặc mật khẩu của người khác để gửi các tin nhắn và 
hình ảnh không phù hợp 

 Tạo hồ sơ giả về những người khác 

 Tạo ra các trang web nhằm gây rối, đe dọa, hoặc cô lập người khác về măṭ xã hội 

 Phát tán những hình ảnh hoặc video mang tính công kích 

 Gửi những tin nhắn mang tính công kích 

 Tạo ra những lời đồn thổi và đăng tải thông tin sai sự thật về người khác 
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Để có thêm thông tin về vấn đề đe doạ trực tuyến và vẽ ra ranh giới giữa việc 

sử dụng kỹ thuật số và lạm dụng kỹ thuật số, hãy truy câp̣ taị đây 

http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying- awareness/index/additional-resources , 

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/teasing.pdf , và 

http://cyberbullying.us/ , http://cyberbullying.us/resources/teens/ . 
 

 Báo Cáo về Đe Doạ Trực Tuyến
 

Nếu baṇ cho rằng baṇ hoặc người nào đó baṇ biết đang bị đe doạ trực tuyến, 

hãy báo cáo hành vi đó bằng cách nói với phu ̣huynh/người giám hộ, nhân viên 

nhà trường, hoặc người lớn đáng tin cậy biết. Trong trường hợp baṇ nghi ngờ 

găp̣ nguy hiểm ngay trước mắt, hãy gọi 911. Không phản hồi hoặc trả thù, và 

hãy lên kế hoạch trước để baṇ không vi phạm bất kỳ quy tắc nào có thể dẫn đến 

viêc̣ bị kỷ luật. Dưới đây là một số chiến lược an toàn internet khác dành cho 

hoc̣ sinh của DCSD http://cyberbullying.us/report/ , 

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/internet-safety-strategies-

for- students.pdf và 

http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/cyberbullying. 
 

 Có Kế Hoac̣h
 

Trong trường hợp baṇ trải qua viêc̣ đe doạ trực tuyến, tốt nhất là có một kế 

hoạch tại chỗ. Không bao giờ phản hồi đối với hành vi trực tuyến mang tińh 

công kićh và lưu laị bất kỳ tin nhắn nào có thể được sử dụng làm bằng chứng 

khi baṇ báo cáo hành vi. Để biết thêm thông tin về báo cáo vấn đề đe doạ trực 

tuyến, hãy truy câp̣ taị đâyhttp://cyberbullying.us/resources/teens/ . 
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County School District, Năm Hoc̣ 2016 
1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA, 
30083 

Trang 10 

VIETNAMESE 

 

Tuân Thủ các Hướng Dẫn 

 Xem Xét Chính Sách
 

Măṭ dù những hướng dẫn này để giúp học sinh thiết lập một hiǹh ảnh hiêṇ diêṇ 

truyền thông xã hội trực tuyến lành mạnh, nhưng điều quan trọng là xem xét 

trang Web và các Hướng Dẫn về Công Khai Truyền Thông Xã Hôị Trực Tuyến 

(Chính Sách IFBGB)https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicyIFBGB 
 

Xin Lưu Ý: Tài liệu này chỉ là những khuyến nghị chung và không bao gồm tất 

cả tình huống truyền thông xã hội tiềm năng. Ngoài ra, hãy xem Chính Sách 

Truyền Thông Xã Hội dành cho Nhân Viên. 

#HÃY LUÔN KẾT NỐI MỘT CÁCH CÓ TRÁCH NHIÊṂ 

   /DeKalbCountySchoolDistrict 

   @dekalbschools 

   @1dekalbschools 

   @dekalbschools 

    Tải Ứng Duṇg về Hoc̣ Khu miễn phí trên Điêṇ Thoaị Di Đôṇg 

 
 
 
 
 
 

www.dekalb.k12.ga.us  
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